
 Protokół Nr IV/07 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 29 stycznia 2007 r. w godz. 1000 do 1050 
 
 
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Robert Kropiwnicki. 
 
Przed przystąpieniem do obrad Rada uczciła minutą ciszy pamięć osób poległych w czasie stanu 
wojennego. 
 
Na stan 25 radnych w sesji uczestniczyło 25 radnych. Jest quorum i Rada moŜe podejmować 
prawomocne uchwały. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący powitał: 
• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 
• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
• Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta - lista stanowi zał. nr 2 do protokołu, 
• dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych współpracujących 

z Radą, dyrektorów przedsiębiorstw, instytucji lista stanowi zał. nr  3 i 4 do protokołu, 
• przedstawicieli mass - mediów, 
• mieszkańców miasta, 
• wszystkich radnych. 
 
Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pani Ewa Szymańska  
• Pan Krzysztof Dybek 
• Pan Ryszard Kępa. 
 

Przewodniczący poinformował, Ŝe Prezydent Miasta pismem z dnia 22 stycznia 2006 r. wniósł 
o wprowadzenie do porządku obrad  projektów uchwał w sprawie inkasa podatku od nieruchomości 
i podatku rolnego ( druk – 15/IV ). 
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego ( druk – 15/IV ). 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 24 ( w tym 2 głosy „za” radnych Pawła Frosta 
i Bogumiły Słomczyńskiej -  brak karty do głosowania), przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w pkt 5. 15) porządku obrad. 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 

PORZĄDEK OBRAD  
1. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady. 
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 15 grudnia 2006  r. do 17 stycznia 2007 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  dla Miasta Legnicy i Powiatu 

Legnickiego za rok 2006 – ( druk – IV/1 ). 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) ustalenia trybu powołania  Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy - (  druk – 12/IV ), 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Legnicę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 
dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za 
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godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród - ( druk – 1/IV ), 

3) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego 
punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy – ( druk – 2/IV ), 

4) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego 
punktu w Domu Dziecka w Legnicy – ( druk – 3/IV ), 

5) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego 
punktu w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy – ( druk – 4/IV ), 

6) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego 
punktu w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 w Legnicy – ( druk – 5/IV ), 

7) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego 
punktu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy – ( druk – 6/IV ), 

8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla 
południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 –                                          
( druk – 7/IV ), 

9) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy – ( druk – 8/IV ), 

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  miasta 
Legnicy – terenu połoŜonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej – ( druk – 9/IV ), 

11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  miasta 
Legnicy – terenu połoŜonego przy ul. Chojnowskiej i ul. Nowy Świat – ( druk – 10/IV ), 

12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy – dla terenów U6.2, U6.5, U6.6, MU7.8 i U6.3 
z E15 – ( druk – 11/IV ), 

13) inkasa opłaty skarbowej  -( druk – 13/IV ), 
14) powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy ( druk – 14/IV ), 
15) inkasa podatku od nieruchomości  i podatku rolnego ( druk – 15/IV ). 

6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.  
7. Komunikaty i sprawy róŜne. 

 
 

Ad. pkt  1  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe protokół Nr 3/06 sesji z dnia 28 grudnia 2006 r. znajduje się do 
wglądu w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 3/06 sesji z dnia 28 grudnia 2006 r. 
 
 
Ad. pkt  2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
 
Radny Krystyn Kostrowicki zapytał, czy wytypowane przez Przewodniczącego Rady kandydatury 
radnych do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały uzgodnione 
z Klubami Radnych. 
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Przewodniczący – poinformował, Ŝe pismo Prezydenta Miasta, w którym zwrócił się z prośbą 
o wytypowanie do składu Komisji dwóch radnych w terminie do 5 stycznia 2007 r. wpłynęło do Biura 
Rady 22 grudnia 2006 r. Sprawę uznałem za pilną i potraktowałem jako priorytetową, w związku 
z powyŜszym wytypowałem radnych do pracy w Komisji. 
 
Radna Ewa Czeszejko – Sochacka – poinformowała, Ŝe w Informacji o pracy Rady w punkcie 
dotyczącym Komisji Rewizyjnej brak jest zapisu dotyczącego przydzielenia zadania kontrolnego dla 
Zespołu Kontrolnego nr 1 -  ochrona środowiska – redukcja zanieczyszczeń powietrza w Legnicy 
w 2006 r.  
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Informacja zostanie uzupełniona o brakujący zapis. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła „Informację o pracy Rady w okresie między sesjami do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 15 grudnia 2006 r. 
do 17 stycznia 2007 r. 
 
Raport otrzymali wszyscy radni. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Raportu...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła „Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 15 grudnia 2006 r. 
do 17 stycznia 2007 r.” - do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy 
i Powiatu Legnickiego za rok 2006 ( druk – IV/1 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisje: Rewizyjna, Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz BudŜetu 
i Finansów  zapoznały się ze sprawozdaniem.  Pozostałe Komisje nie omawiały sprawozdania.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „ Sprawozdania...” do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
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Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2006- do akceptującej wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 5. 1) Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu powołania Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Legnicy - ( druk – 12/IV). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/28/07 w sprawie ustalenia trybu powołania Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 18, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący złoŜył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy ( druk – 14/IV ). 
 
Prezydent  - zaproponował dalsze procedurowanie nad projektami uchwał, a w momencie przystąpienia 
do omamiania przedłoŜonego projektu uchwały Rada będzie go mogła zdjąć z porządku obrad, 
poniewaŜ stanie się bezprzedmiotowy. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy ( druk – 14/IV ). 
Rada wniosek przyjęła stosunkiem głosów:  za – 16, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Projekt stanowi załącznik nr 9a do protokołu. 
 
Przewodniczący przekazał prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Krzysztofowi 
Dybkowi.  
 
Ad. pkt 5. 2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i 
placówek prowadzonych przez Miasto Legnicę regulaminu ustalającego wysokość stawek 
dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród - ( druk – 1/IV). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/29/07 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli 
szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Legnicę regulaminu ustalającego wysokość 
stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
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szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość 
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród –stosunkiem głosów:  za – 24, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
zaopiniowania wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy – 
( druk – 2/IV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/30/07  w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego 
oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy 
- stosunkiem głosów:  za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
zaopiniowania wartości jednego punktu w Domu Dziecka w Legnicy – ( druk – 3/IV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/31/07  w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego 
oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Domu Dziecka w Legnicy – stosunkiem głosów: 
za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
zaopiniowania wartości jednego punktu w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy –(druk– 4/IV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada podjęła uchwałę Nr IV/32/07  w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 
w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne –  0, wstrzymujące –  0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
zaopiniowania wartości jednego punktu w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 w Legnicy –( druk–5/IV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/33/07  w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego 
oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 w Legnicy  - 
stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne –  0, wstrzymujące –  0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
zaopiniowania wartości jednego punktu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy – ( druk – 6/IV ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/34/07  w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego 
oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy – 
stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 1, wstrzymujące –  0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt  5. 8) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, 
ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 – ( druk – 7/IV). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rad podjęła uchwałę Nr IV/35/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. 
Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 –– stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
 Ad. pkt 5. 9) Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – ( druk – 8/IV). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/36/07 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - stosunkiem 
głosów: za – 24, przeciwne –  0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 10) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu połoŜonego w rejonie ulicy 
Gniewomierskiej – ( druk – 9/IV). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/37/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  miasta Legnicy – terenu połoŜonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej 
– stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 11) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu połoŜonego przy ul. Chojnowskiej 
i ul. Nowy Świat – ( druk – 10/IV). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta  Legnicy Ryszard Białek przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę nr IV/38/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  miasta Legnicy – terenu połoŜonego przy ul. Chojnowskiej 
i ul. Nowy Świat – stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 1, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 12) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy – dla terenów 
U6.2, U6.5, U6.6 i MU7.8 i U6.3 z E15 – ( druk – 11/IV ). 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 15 stycznia 2007 r. oraz II wersję 
projektu uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/39/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy – dla terenów 
U6.2, U6.5, U6.6, MU7.8 i U6.3 z E15  – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 13) Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej  -( druk – 13/IV). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej nie omawiała 
projektu uchwały, pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr IV/40/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej  stosunkiem głosów: za – 22, 
przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 5. 14) Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego 
( druk – 15/IV). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Prezydent zgłosił ustną autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na zmianie zapisu numeru 
uchwały w § 6  z „Nr XL/405/05” na  „Nr XL/406/05”. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Rada podjęła uchwałę Nr IV/41/07 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego  
wraz z autopoprawką– stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące - 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

Ad. pkt 6.   Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 

Przewodniczący Rady – zapytał jak wygląda sprawa zniesienia zakazu zatrzymywania się na 
ul. Wjazdowej w celu rozwiązania problemu brakujących  miejsc parkingowych. 
 

Jadwiga Zienkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta – poinformowała, Ŝe sprawa miejsc parkingowych dla 
ul. Wjazdowej wchodzącej w skład ulic obsługujących centrum miasta ulegnie znacznej poprawie po 
zakończeniu opracowania studium komunikacyjnego. Obecnie jesteśmy na etapie procedury 
przetargowej.  
 

Radny Jan Szynalski – zapytał, czy istnieje uzgodnienie pomiędzy miastem a Państwową StraŜą 
PoŜarną w sprawie usuwania nawisów lodowych z budynków. 
 

Prezydent  - poinformował, Ŝe na kaŜdym administratorze budynku spoczywa obowiązek utrzymywania 
porządku, w tym przypadku usuwania nawisów lodowych. Tam gdzie zachodzi taka konieczność 
i administrator budynku nie moŜe sobie poradzić z tym problemem, straŜ interweniuje. 
 

Adam Konieczny Komendant Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej – poinformował, Ŝe StraŜ PoŜarna 
wyjeŜdŜa do takich zgłoszeń, zaznaczył jednak, Ŝe to zadanie naleŜy do obowiązków administratora 
budynku. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Dybek poinformował, Ŝe zgodnie z § 36 Statutu Legnicy Prezydent 
zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na interpelacje na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
 

Ad. pkt. 7.  KOMUNIKATY I SPRAWY RÓśNE. 
 

Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe wszystkie Komisje przyjęły plany pracy na 2007 r. Zaproponował 
przyjęcie do wiadomości Rady propozycje komisji: BudŜetu i Finansów, Ekologii, Zdrowia i Polityki 
Socjalnej, Spraw Obywatelskich i Rodziny, Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu.  Sprzeciwu nie zgłoszono.  Rada przyjęła przez aklamację plany pracy w/w Komisji Rady. 
Plany pracy stanowią załączniki  od nr 23 – 27 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe Wiceprzewodnicząca Rady pani Ewa Szymańska zwróciła się 
z wnioskiem o zmianę terminu sesji kwietniowej z 30.04. br. ( poniedziałek ) na  27. 04. br. ( piątek ). 
Wniosek uzasadniła tym, Ŝe 30.04. zaczyna się długi weekend i część radnych moŜe wyjechać.  
 

Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 

Rada przez aklamację wyraziła zgodę na zmianę terminu sesji kwietniowej z 30.04. br. ( poniedziałek ) 
na  27. 04. br. ( piątek ).  
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Dybek zamknął 
4 sesję Rady Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 

PRZEWODNICZĄCY   RADY 
 
 

ROBERT  KROPIWNICKI 


